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Als leider in het baankampioenschap van Posterholt moest ik achteraan starten en daarom 
beloofde het een zware dag te worden. Zeker omdat snelle mannen als Severens, Hoeboer en 
Siebers, die nog weinig punten in het kampioenschap hebben, vooraan mochten starten. Alleen 
Verhaegh en Kewitsch die dit jaar nog niet gereden hadden stond achter mij op de grid. In de 1e 
manche had ik een goede start en kon ik meteen binnendoor voorbij aan Stephan. Vervolgens 
kon ik in het spoor van Janssen naar voren komen en gingen we Peeters, Andre en Habets 
voorbij. Even later kon ik ook Janssen buitenom passeren en lag ik op plaats 3, maar Severens 
en Siebers hadden al een flink gat geslagen. Een paar ronden later stond teamgenoot Andre stil 
op de baan na een aanrijding en kwam er een gele vlag situatie. Hierdoor schoof het hele veld 
weer in elkaar. Na de herstart ontstond er een kopgroep van 3 met Severens, Siebers en ikzelf. 
Ik kon het tempo goed volgen, maar Siebers zat constant buitenom bij Severens waardoor ik 
niet kon aanvallen en genoegen moest nemen met een 3e plaats. De overwinning was er voor 
Severens. 
 
In de 2e manche was Stephan ook goed weg en verdedigde de binnenkant. Daarom besloot ik 
de aanval buitenom in te zetten en kon ik een aantal plaatsen opschuiven. Tegen de tijd dat ik 
de 3e plaats overnam waren Severens en Siebers al een halve ronde weg. Ik had iets last van 
overstuur en was flink aan het pushen om het gat te dichten, maar hierdoor werden de banden 
te warm. Door iets rustiger te rijden werd de auto aan het einde weer beter, maar ik kon de 
aansluiting naar Severens niet meer vinden. Ditmaal was het Siebers die de overwinning 
opeiste. 
 
In de finale kwam ik in het spoor van Janssen en Stephan naar voren. Vervolgens was het 
Stephan die buitenom probeerde te gaan bij Janssen, maar dit lukte niet. Ik zat op het 
binnenspoor achter Janssen en kon voor Stephan langs naar het buitenspoor en kwam snel 
voorbij aan Janssen. De auto lag goed in de bocht en al snel had ik het gat naar Habets gedicht. 
Die liet ruimte liggen aan de binnenkant en ik besloot in het gat te duiken, maar hij kwam naar 
binnen en we raakten elkaar waardoor het voor mij einde wedstrijd was. Even later viel ook 
teamgenoot Stephan uit na een aanrijding met Janssen. 
 
Het was jammer dat we in de finale de strijd moesten staken, want anders waren we tot 3 keer 
toe goed naar voren gekomen en waren we uitgelopen in het kampioenschap. Helaas horen de 
ongelukken er ook bij en hopen we op een klassering in het dagklassement tijdens de volgende 
wedstrijd. 


